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Skôr, ako som sa oženil, mal som šesť teórií o výchove 
detí. Teraz mám šesť detí a žiadnu teóriu.

John Wilmont, gróf z Rochesteru

Slovko pre rodičov

ČO NÁS ČAKÁ V ROKU 2022

Milí spoluobčania, rád by som vám touto  
cestou poprial do nového roka 2022 pev-
né zdravie, radosť v rodine, pracovné                       
a osobné úspechy, ale hlavne stály                                                                                  
úsmev na tvári. Keď človeka obdaríte 
úsmevom na ulici, je to to najkrajšie, čo 
môže človek človeku dať. Pevne verím, 
že nový rok bude krajší a úspešnejší pre 
všetkých nás ako ten predchádzajúci.

V novom roku budeme dokončievať tak 
dlho očakávanú investíciu, akou je rekon-
štrukcia kina Panorex na javiskovú formu. 
V týchto dňoch dodávateľ fi nišuje s vnútor-
nými prácami, ktoré by mali byť ukončené 
vo februári tohto roka. Na začiatku jari zač- 
neme s prácami na úprave celého okolia. 
Vybudujú sa nové spevnené plochy pred 
budovou Panorexu aj v jeho zadnej časti. 
Nebude chýbať výstavba nového chodníka. 
Súčasťou tohto projektu je aj zachytávanie 
dažďových vôd a následne zavlažovanie 
zelene v okolí Panorexu. Projekt počíta aj               
s komplexnou revitalizáciou zelene v danej 
oblasti. Na realizáciu  tohto projektu sa nám 
podarilo získať nenávratné fi nančné pros-
triedky z Ministerstva životného prostredia 
SR vo výške 221.000 €. 

Zo spomenutého ministerstva sa nám         
v uplynulom roku podarilo získať fi nančné 
prostriedky aj na projekt „Mechanicko-bio-
logická úprava odpadu“ ktorý by sa mal re-

alizovať v júli tohto roka. Hlavným cieľom 
tohto projektu je viac vyseparovať odpad        
v meste a z peňažných prostriedkov vo 
výške 737.000 € mesto plánuje vybudovať 
prístupovú cestu, zakúpiť triediacu linku, 
hydraulický lis a odstrániť časti existujú-
cich nevyhovujúcich stavieb. Medzi staveb-
né práce, ktoré čakajú na svoje dokončenie 
je aj rekonštrukcia schodov do Kultúrnej 
besedy. Pandémia zasiahla pracovníkov 
dodávateľa a preto nebol schopný práce 
dokončiť v stanovenom termíne. Napriek 
tomu predpokladáme, že práce budú ukon-
čené do konca apríla 2022.

Popri týchto veľkých projektoch sa budú 
realizovať opravy chodníkov: na cintorín,              
v súbore B2 za obchodom TESCO od byto-
vého domu č. 70 smerom k bývalej predaj-
ni Lord, v súbore B1 pred bytovým domom 
č. 3, dokončenie chodníka v Komenského 
sadoch smerom od materskej škôlky na 
Mierové námestie. V pláne je vybudovanie 
nových stojísk na Ulici SNP a v Pribinových 
sadoch. V miestnej časti Miklovky zrealizu-
jeme výmenu verejného osvetlenia. Začí-
name na ulici Pod Dubovcom, Jesenského                                            
a Gagarinova. Pre našu mládež máme                                                           
v pláne rozšíriť skatebordové ihrisko                                                         
o pump-trekovú dráhu.

V miestnej časti Kolačín máme priprave-
né dobudovanie autobusových zastávok, 

ďalej budeme pokračovať v spolufi nanco-
vaní rekonštrukcie kaplnky, je nutné opra-
viť oplotenie cintorína v Malom Kolačíne             
a v neposlednom rade ukončiť rekonštruk-
ciu požiarnej zbrojnice.

Rok 2022 je rokom, kedy si pripomenieme 
65. výročie vzniku nášho mesta. Na začia-
tok júna pripravujeme pestré podujatia pre 
všetkých Novodubničanov i hostí a veríme, 
že narodeniny Novej Dubnice budeme môcť 
spolu osláviť bez výrazných obmedzení.

V druhej polovici roka budeme svoju 
energiu koncentrovať na dokončenie zaria-
denia pre seniorov, kde v súčasnosti prebie-
hajú vnútorné práce. Predpokladaný termín 
dokončenia tohto projektu je september 
2022. Po ukončení prác bude nasledovať 
kolaudácia a interiérové vybavenie zaria-
denia. Predpokladaný termín spustenia do 
plnej prevádzky je začiatok roka 2023. 

V závere tohto roka nám bude ostávať už 
len bilancovať svoje úspechy, ale aj neúspe-
chy za uplynulé volebné obdobie. Obdobie, 
ktoré bolo sčasti komplikované, pretože 
bolo poznačené pandémiou COVID-u 19. 

Peter Marušinec – primátor mesta
Foto: Peter Jelínek

Výberové konanie

Mesto Nová Dubnica vyhlasuje výberové konanie na 
pozíciu vedúci oddelenia organizačno-správneho                        
a klientskeho centra MsÚ.

Kvalifi kačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa / odborná  prax  mi-
nimálne 5 rokov v oblasti organizačno-správnej, výho-
dou v oblasti zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
/ riadiaca prax min. 5 rokov / znalosť legislatívy verejnej 
správy, samosprávy a legislatívy v oblasti organizačno-
-správnej / bezúhonnosť a morálne predpoklady.

Iné kritériá a požiadavky:
Práca s počítačom (Excel, Word, Internet) / komuni-
katívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, fl e-
xibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace 
schopnosti, koncepčné myslenie / vodičský preukaz A, 
B podmienkou.

K prihláške do výberového konania
je potrebné  pripojiť:
Písomnú prihlášku do výberového konania / overené 
kópie dokladov o vzdelaní / profesijný životopis / výpis 
z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) / potvrdenie 
preukazujúce prax / písomný súhlas uchádzača k pou-
žitiu osobných údajov pre potreby výberového konania 
(podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných úda-
jov).

Predpokladaný nástup do zamestnania:
Ihneď po ukončení výberového konania.

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obál-
ke s označením „Výberové konanie vedúci oddelenia 
organizačno-správneho a klientskeho centra MsÚ 
-  neotvárať“  doručiť najneskôr do 1. 2. 2022 do 14.00 
hod. na adresu: Mestský úrad, Trenčianska ul. 45/41,                         
018 51 Nová Dubnica.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová 
komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifi -
kačné požiadavky, najmenej 7 dní pred termínom jeho 
konania. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť  do výbero-
vého konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požado-
vané podmienky.

Eva Lackovičová
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AKÉ STE BOLI,
NOVODUBNICKÉ 
VIANOCE?

Parlament v novembri 2021 schválil no-
velu Zákona o cestnej premávke. Ruší sa 
v nej paušálna možnosť parkovať autom 
na chodníku a prináša aj celý rad ďal-
ších zmien. Cyklisti už budú môcť jazdiť 
v niektorých prípadoch aj vedľa seba. 
Zákon nadobudne účinnosť od 1.marca 
2022.

Doteraz mohli vodiči osobného auta na 
chodníku zaparkovať vždy, len museli stáť 
na jeho okraji pri vozovke a chodcom mu-
seli ponechať priestor minimálne 1,5 metra. 
Po novom to tak už nebude, možnosť parko-
vať na chodníku poslanci zrušili. Výnimkou 

budú iba miesta, kde to vyslovene povolí 
dopravné značenie. 

Novela zákona prináša aj ďalšie novinky. 
Upravuje sa dávanie prednosti cyklistom vo 
viacerých situáciách. Po novom bude mať 
cyklista pred automobilom prednosť aj na 
cyklotrase vedúcej popri ceste pred odbo-
čujúcimi autami, čo doteraz platilo len na 
namaľovanom pruhu. Teda, keď bude odbo-
čujúce auto križovať oddelenú cyklotrasu.

Ďalej sa spresňuje minimálny bezpečný 
odstup pri predchádzaní vodiča malého 
motocykla, alebo cyklistu. Pri rýchlosti do 
50 km/h na jeden  meter, nad 50 km/h na 

1,5 metra.
Cyklisti, ktorí sprevádzajú alebo vezú         

v sedačke deti do 10 rokov, budú môcť jazdiť 
aj po chodníku, pokiaľ tým neobmedzia ani 
neohrozia chodcov. V súčasnosti totiž môže 
ísť po chodníku iba dieťa, no rodič, ktorý ho 
sprevádza, to má zakázané. Do zákona sa 
dopĺňajú pravidlá premávky na bicyklovej 
ceste, ktorá je v zákone novinkou. Cyklis-
ti môžu takúto cestu využívať v celej šírke          
v svojom smere jazdy. Zákon umožňuje po-
voliť na nej jazdu áut, ale len rýchlosťou 30 
km/h, pričom cyklisti majú prednosť.

Pri jazde skupiny šesť a viac cyklistov sa 
umožňuje jazda vedľa seba, jazda vo dvojici 
sa povoľuje aj na poľnej ceste, lesnej ceste    
a v obytnej zóne.

V novele sa defi nujú aj povinnosti pri 
predbiehaní áut navzájom. Vodič nesmie 
pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vo-
diča vozidla, pred ktoré sa po predídení za-
raďuje, pritom je povinný dávať znamenie                                                                                                  
o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní 
musí vodič zachovávať dostatočný bočný 
odstup od predchádzaného vozidla, pritom 
je povinný prihliadať najmä na rýchlosť, 
druh svojho i predchádzaného vozidla, 
poveternostné podmienky a stav a povahu 
vozovky. 

Ján Krumpolec

PARKOVANIE NA CHODNÍKOCH BUDE 
OD MARCA ZO ZÁKONA ZAKÁZANÉ

NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Zmeny zákona o cestnej doprave budú 
mať dopad na všetkých jej účastníkov. Zá-
merom zákonodarcu bolo priblížiť sa par-
kovacou politikou vyspelejším krajinám, 
uľahčiť pohyb cyklistov a chodcov. Parko-
vanie vozidiel pôsobí v uliciach neesteticky, 
chodníky poškodzuje, časom sa deformujú. 
Na druhej strane, naše mesto, tak ako väč-
šinu samospráv, trápi málo parkovacích 
miest pri stále zvyšujúcom sa počte osob-
ných áut. Náčelníka Mestskej polície v No-
vej Dubnici Pavla Šimáka sme sa opýtali, 

ako ovplyvní schválená vyhláška parkova-
nie v našom meste.

Zaznamenali ste v minulosti, keď bolo 
vodičom umožnené parkovať vozidlá 
na chodníku nejaké sťažnosti alebo iné 
problémy?

Zriedkavo sme riešili sťažnosti, ak vodi-
či nedodržali 1,5 metrový priestor pre chod-
cov, ale iné problémy sme neevidovali.

Ako sa mesto vysporiada s novou úpra-
vou cestného zákona- najmä skutočnos-
ťou, že od 1. marca nebude možné parko-
vať na chodníkoch?

Možnosť parkovať na chodníkoch bude 
aj naďalej možné tam, kde to bude povoľo-
vať dopravné značenie. Preto MsP zmapo-

vala úseky, kde ku parkovaniu na chodní-
koch dochádza a v spolupráci s vedením 
mesta určíme miesta, na ktoré doplníme 
dopravnú značku a parkovať sa na nich 
bude aj naďalej. Bude to, samozrejme,  zna-
menať aj určité fi nančné výdavky pre mesto. 
Na miestach, kde je parkovanie na chodní-
koch problematickejšie, sa parkovať nebu-
de môcť. Takýchto miest ale nie je veľa.

Aké reakcie obyvateľov očakávate?
Chodci a cyklisti sa potešia, očakávam 

skôr negatívne reakcie vodičov. Je potreb-
né sa však platnej legislatíve prispôsobiť             
a následne riešiť prípadné problémy indi-
viduálne.

Petra Hrehušová

AKO OVPLYVNÍ SCHVÁLENÁ 
LEGISLATÍVA PARKOVANIE
V NOVEJ DUBNICI?

Vek / Obdobie

0 - 3 roky

3 - 6 rokov

6 - 15 rokov

15 - 18 rokov

18 - 60 rokov

60 a viac rokov

Spolu

2018

303

272

739

223

6395

3192

11124

2019

298

294

764

210

6308

3231

11105

2020

295

296

784

213

6128

3309

11025

2021

290

307

799

223

5979

3328

10926

2022

297

274

824

221

5776

3279

10671

Časť mesta

Pobyt len
v meste
Nová Dubnica

Nová Dubnica

Malý Kolačín

Veľ ký Kolačín

Spolu

muži

251

3770

139

252

4412

ženy

129

4346

144

245

4864

chlapci

14

659

29

48

750

dievčatá

21

552

27

45

645

spolu

415

9327

339

590

10671

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
K 1. JANUÁRU

POČET OBYVATEĽOV K 1. JANUÁRU

POČET OBYVATEĽOV PODĽA ČASTÍ MESTA
K 1. JANUÁRU 2022

Kategória

Počet narodených detí

Počet uskutočnených sobášov

Počet úmrtí

Počet prisťahovaných

Počet odsťahovaných

Počet presťahovaných v rámci mesta

Počet

89

38

221

147

258

182

ZMENY V OBYVATEĽSTVE PODĽA
KATEGÓRIÍ ZA ROK 2021 K 1. JANUÁRU 2022

Štatistika vývoja počtu obyvateľov v meste Nová Dubnica
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Máme za sebou ďalšie „kovidové“ Vianoce. Mesto 
vrátane Kolačína (hlavne Mierové námestie) bolo 
vyzdobené ešte krajšie ako po iné roky, ale pande-
mická  situácia a opatrenia spôsobili, že tá pravá 
vianočná nálada, akú sme v minulosti prežívali na 
verejne dostupných miestach, ostala len v spomien-
kach.

A tak nám mysľou nostalgicky preleteli predvianočné 
stretnutia množstva detí s Mikulášom, vystúpenia pred-
školákov, školákov a mladých umelcov, ako aj Dychové-
ho orchestru a mažoretiek v  preplnenej sále Panorexu, 
či „štefanské“ prezentácie Miešaného speváckeho zboru 
a Trojkráľové koncerty Božieho Šramotu a The Gospel 
Family. Chýbali nám aj tradičné stretnutia Novodubni-
čanov pri zapaľovaní adventných sviečok a na Štedrý 
deň pod vianočným stromčekom pri hudbe, kapustnici  
a kalíšku primátorskej pálenky, za účasti skautov s Bet-
lehemským svetlom, kedy celý priestor prekypoval dob-
rou náladou, spolupatričnosťou, srdečnosťou a úprim-
nými prianiami... 

Tentokrát boli Vianoce poznačené obmedzeniami, 
ktorých výsledkom bola absencia organizovaného kul-
túrneho a sviatočného života v meste. Z núdze sa stala 
tak trochu cnosť a ľudia sa viac venovali svojim rodinám 
a deťom, osobným záujmom a aktivitám. Pri prechá-              
dzkach však určite využili možnosť plným dúškom sa 
nadýchnuť vianočnej atmosféry námestia a zdieľať s deť-
mi ich zimné šantenie. 

Miroslav Holba
Foto: Miroslav Holba / Peter Jelínek
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Čas letí veľmi rýchlo a hoci sa to nezdá, 
o pár mesiacov to bude už 5 rokov, od-
kedy sme spoločne odhalili novú bustu 
J. Krohu, otvorili jeho pamätnú miest- 
nosť, stálu expozíciu fotografi í P. Jelínka 
a poriadne oslávili 60 rokov mesta. Áno, 
tento rok si pripomenieme už 65. výročie 
založenia Novej Dubnice.

Autorom ofi ciálneho loga výročia je Mi-
chal Rafaj – Novodubničan celou dušou, 
medzinárodne úspešný grafi cký dizajnér          
a hudobník.  

 
Michal, pre príležitosť 65. výročia vzniku 
Novej Dubnice ste pre mesto navrhli dve 
logá. Z čoho ste pri ich tvorení vychádza-
li, čo vás inšpirovalo?

Pri oboch logotypoch som sa snažil za-
chytiť atmosféru a architektúru mesta, 
ktorej autorom je významný architekt Jiří 
Kroha. V Novej Dubnici som vyrastal a jej 
štýl aj prvky architektúry sa vymykajú bež-
ným mestám u nás. Veľmi oceňujem okrem 
architektúry aj rôzne umelecké spracova-

nia dobových reálií v podobe mozaík alebo 
sgrafít, z ktorých som pripravil aj reprezen-
tačný kalendár Nová Dubnica 2022. Práve 
mozaika bola hlavným motívom víťazného 
logotypu. Snažil som sa pocit z nej pretaviť 
do štruktúry písma. Druhý logotyp je viac 
funkcionalistický a vzdáva úctu dizajnu 
60. a 70. rokov. Čisté základné tvary, ostré 
línie vytvárajú peknú hru s číslicou a ne-
chávajú priestor na predstavivosť. Priznám 
sa, obe som robil s rozdielnym prístupom, 
aby si mohlo mesto vybrať. Môj favorit je asi 
o malý pixel to nevíťazné, druhé je ale pre 
širšie využitie praktickejšie.

V čom považujete Novú Dubnicu za in-
špiratívnu, aký k nej máte vzťah?

Je to moje rodné mesto a naň sa neza- 
búda. Prežil som tu šťastné detstvo, potom 
som vyletel preč, nabrať skúsenosti do sve-
ta, aby som sa sem vrátil, založil rodinu                                                                                
a aj natrvalo umiestnil môj ateliér. Mám                
k mestu vrúcny vzťah a aj to je dôvod, prečo 
oddeleniu kultúry, ako aj mestu kedykoľvek 
rád pomôžem v rámci mojej profesie. Pova-

žujem mesto za inšpiratívne, baví ma robiť 
grafi cké spolupráce, lokálne alebo do celé-
ho sveta, práve z nášho malého, ale útulné-
ho mesta. Našiel som tu pokoj na prácu, lás-
ku a rodinu… a posledné roky aj lokálnych 
klientov. 

 Čo na meste oceňujete a čo vám tu prí-
padne chýba, alebo sa nepáči?

Veľmi si vážim Krohovu prácu na pro-
jekte mesta a na samotných prvkoch ar-
chitektúry. V lete si niekedy pripadám ako                      
v malebnom mestečku pri mori a kúpalisko 
Letka to ešte umocnilo. Mesto sa rozrastá, 
čoho dôkazom je množstvo mladých rodín. 
To mestu veľmi pomohlo. Vnímam, že Nová 
Dubnica sa aj v rámci služieb posúva správ-
nym smerom. Vždy je priestor na zlepšenie, 
no ja patrím medzi ľudí, čo vidia pohár skôr 
poloplný ako poloprázdny. Ak sa mi niečo 
nepáči, zdvihnem zadok a som aktívny.

Petra Hrehušová

Grafi cký dizajnér, tvorca a duša grafi ckého štúdia a značky Popular, DJ a neúnavný propagátor 
dobrej hudby a jedla. Tvorí veľa pre hudobný priemysel, jeho obaly vinylových platní môžete 
nájsť v obchodoch po celom svete. Ako dizajnér sa okrem hudobných a kultúrnych projektov 
venuje predovšetkým tvorbe značiek a identít.
Neodmysliteľnou súčasťou jeho tvorivého života je hudba, venuje sa jej ako DJ či organizátor 
hudobných eventov. Jeho hudbu v roku 2022 budete môcť pravidelne počúvať na Rádiu FM, kde 
sa stal jedným z hlavných rádio dídžejov pre reláciu MIXTAPE FM. Získal ocenenie Podnikateľ                   
v oblasti dizajnu a Národnú cenu za dizajn. Jeho práce boli prezentované vo viac ako 130 publiká-
ciách alebo časopisoch u nás a v zahraničí. Za svoj najväčší profesionálny úspech považuje mať 
možnosť byť otcom dcérky Milky a manželom.

AUTOROM OFICIÁLNEHO 
LOGA VÝROČIA MESTA
JE DOMÁCI UMELEC

MICHAL RAFAJ

JDS - STRETNUTIE POD STROMČEKOM
Dňa 22. decembra sme sa stretli na námestí 
pri vyzdobenom stromčeku. Čerstvý vzduch 
voňal blížiacimi sa sviatkami. Magickú at-
mosféru dotvárala jemná hudba.

Z vytvorených hlúčikov pod javiskom bolo 
počuť, ako radi sa členovia po dlhšej dobe opäť 
stretli. Popri týchto milých rozhovoroch sme sa 
zohriali a posilnili horúcimi nápojmi. Predsed-
níčka Betka Kopačková vystúpila na pódium               
a oznámila nám, že prostredníctvom nej primá-
tor mesta posiela celej Jednote dôchodcov Slo-
venska v Novej Dubnici pozdrav a poďakovanie 
za spoluprácu s mestom. 

Následne sme sa v dobrej nálade z príjem-
ných rozhovorov postupne rozchádzali.

Soňa Kršková
Foto: Peter Jelínek

AKO ŽIADAŤ O ZNÍŽENIE 
ALEBO ODPUSTENIE 
POPLATKU ZA 
KOMUNÁLNY ODPAD?

STE OSOBA S TRVALÝM/PRECHODNÝM
POBYTOM V NOVEJ DUBNICI, ALE ŽIJETE/
ZDRŽIAVATE SA MIMO NOVEJ DUBNICE

POPLATNÍK PREDLOŽÍ K ZNÍŽENIU ALEBO 
ODPUSTENIU POPLATKU ŽIADOSŤ A PRILOŽÍ 
NASLEDOVNÉ DOKUMENTY Z AKTUÁLNEHO 

DAŇOVÉHO OBDOBIA, T.J. ROK 2022

ŠTUDENT ŠTUDUJÚCI MIMO MIESTA 
TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ SR

FYZICKÁ OSOBA ŽIJÚCA
ALEBO PRACUJÚCA MIMO MIESTA 
TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ SR

ZDRŽIAVATE SA V ZAHRANIČÍ DLHŠIE 
AKO 90 DNÍ/ROK

Všetky potvrdenia na požadovanom 
tlačive musia byť ORIGINÁL a doručené 

osobne alebo poštou (nie e-mailom).

• Žiadosť s uvedením všetkých údajov 
na overenie statusu študenta.

• Potvrdenie ubytovacieho zariadenia 
o ubytovaní počas štúdia.

• Doklad o prechodnom pobyte.
• Potvrdenie o úhrade poplatku za 

odpad a predloženie rozhodnutia                         
o vyrúbení poplatku v mieste 
prechod. pobytu, alebo kópia nájom. 
zmluvy alebo zálohového predpisu 
od správcu nehnuteľnosti, z ktorých 
je zrejmé, že poplatník uhrádza 
poplatok za odpad.

VYBERTE SI JEDNU Z MOŽNOSTÍ:
• Potvrdenie zamestnávateľa o trvaní 

pracovného pomeru alebo o výkone 
práce.

• Potvrdenie o pobyte vystavené 
úradnou inštitúciou (cudzinecká 
polícia, miestny úrad a pod.).

• Potvrdenie o návšteve školy.

Potvrdenie na odpustenie poplatku za 
komunálny odpad si stiahnete na:

www.novadubnica.eu     občan     
legislatíva mesta     všeobecne záväzné 

nariadenia     Všeobecne záväzné
nariadenie č. 09/2021 mesta Nová 

Dubnica



Spolu s  odstránením kontajnerov na kuchynský od-
pad zmizli z mnohých stojísk na kontajnery  aj nádo-
by na zber použitých jedlých olejov a obyvatelia zo 
zvyku na prázdne miesto po kontajneri kladú sklené 
či plastové fľaše s olejom. Nerobia dobre. 

Zo stojiska sa totiž odvážajú len tie druhy odpadov, na 
ktoré sú tam umiestnené kontajnery. Zozbieraný olej sa 
tak skôr rozleje na zem, ako ho niekto odvezie. To však 
neznamená, že sa v Novej Dubnici prestalo so zberom 
jedlých olejov. Stále máme pri bytových domoch na ôs-
mich miestach 240 l kontajnery na zber jedlých olejov.

SNP 730/31 - pri účku smerom na Kolačín / Pribinove 
sady 30 – dvor za Roxy / Sady Cyrila a Metoda 23 – za 
Kultúrnou besedou / Sad kpt. Nálepku 50 pri tržnici / 
Sad duklianskych hrdinov 85 (vzadu za Tescom) / Tren-
čianska 78/17 – po boku čínskeho múru / SNP 74 – pri 
vežiaku / SNP 9 – stredný panelák za kinom.

Jedlé oleje vo fľašiach stále zbierame aj na mestskom 
úrade  a na zbernom dvore. Obyvatelia rodinných do-
mov zase vykladajú použitý jedlý olej pri každomesač-
nom vrecovom zbere triedeného odpadu. 

Do kontajnerov vkladajte použité jedlé oleje – v tuhej 
či tekutej podobe – v plastových, prípadne sklených 
fľašiach, dobre uzatvorených, aby olej nevytekal a ne-
znečistil ostatné fľaše a nádobu. Olej do nádoby NE-
VYLIEVAJTE!  Pri naplnení nádoby prosíme občanov 
o spoluprácu – nahláste nám na oddelenie životného 
prostredia, že nádoba je takmer plná – zabránite tak 
preplneniu nádoby či ukladaniu fl iaš s olejom voľne 
na stojisko. Kontaktujte nás osobne, telefonicky: 
042/4433484 kl. 160, 0918323276, e-mailom: basna@
novadubnica.sk, zavodska@novadubnica.sk.  Počas 
roka pridáme niekoľko ďalších nádob, aby boli po mes-
te rovnomernejšie rozmiestnené a obyvatelia mali  čo 
najmenšiu vzdialenosť ku kontajneru na jedlý olej.
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Rozmiestnenie trojsetov drevených 
kompostérov k bytovým domom v mes-
te a odovzdanie košíkov na zber kuchyn-
ských odpadov obyvateľom bytových 
domov (na tom sa ešte v niekoľkých do-
moch pracuje) prinieslo niekoľko zmien 
do doteraz zavedeného zberu kuchyn-
ských bioodpadov v meste.

Z väčšej časti mesta „zmizli“ zo stojísk na 
kontajnery  120 l plastové nádoby na zber 
kuchynských bioodpadov a takisto na zber 
jedlých olejov.  - Áno, veď od nového roku 
sme začali kompostovať, každý  si všimol 
drevené „domčeky“, ktoré vzbudili množ-
stvo protichodných reakcií, ale k tým vo 
vedľajšom článku.  Boli odvezené preto, 
lebo tento spôsob zberu a odvozu kuchyn-
ských odpadov je veľmi nákladný a mesto 
by muselo zvýšiť poplatok o vyše 10 € na 
osobu a rok - preto teraz ideme kompos-
tovať. Kompostovanie ušetrí náklady na 
prepravu, poplatky za spracovanie odpa-
du. Ak nebudeme lajdáci a do komposté-
rov budeme dávať len to, čo do nich patrí,  
vzniknutý kompost by mal po rozhrabaní 
po trávnikoch zlepšiť kvalitu pôdy v meste. 
Nádoby na jedlé oleje boli dodané spolu                                  
s  nádobami na kuchynský bioodpad, preto 
boli odstránené tiež. Výnimkou sú kontaj-
nery na olej, ktoré umiestnilo na niekoľ-
kých stojiskách mesto - pozri článok vedľa. 
Niekoľko bytoviek však nemá kompostéry, 
ale nádoby na kuchynský odpad -  v okolí 

týchto bytoviek sú totiž malé plochy zelene 
a nie je kam umiestniť kompostéry, preto sa 
tam pokračuje tak, ako  v minulom roku.

Nezbierame varené zvyšky jedla, lebo tie 
do kompostu nepatria, rovnako ako tam 
nepatria kosti, mäso či mliečne výrobky 
v surovej či varenej podobe. Preto ich do 
kompostérov nevhadzujte! Ak ich neviete 
posunúť niektorému chovateľovi zvierat, 
vhadzujte ich do kontajnerov na zmesový 
komunálny odpad. 

Do kompostérov môžete vhadzovať aj 
veľakrát recyklované kartóny - čo sú kra-
bičky z vajec a rolky z toaletného papiera, 
takisto aj pilinové podstielky z klietok so 
škrečkami, myškami či inými hlodavcami, 
prípadne piliny z mačacích toaliet (nie mi-
nerálne podstielky) - tieto materiály zlep-
šujú štruktúru kompostu, preto sú v nich 
veľmi žiadané.

Surové kuchynské bioodpady (okrem 
tých kostí a mäsa, ako sme spomínali) 
vhadzujeme do kompostérov buď bez vrec-
ka, alebo v kompostovateľných vreckách, 

alebo v papierových vreckách (prípadne za-
balené v novinovom papieri). Plastové vrec-
ká NIE!  Upozorňujeme však obyvateľov, že 
niektoré vrecká, napriek tomu, že vyzerajú 
ako plastové, sú práve tie kompostovateľné, 
takže nenadávajte veľmi susedom, kým si 
neoveríte, aké vrecko to vlastne je. 

Ďalší prešľap cez čiaru je zaplnenie kom-
postérov pohrabaným lístím z parkov - čo 
už sa stalo v Komenského sadoch. Hrabanie 
trávnikov a odvoz lístia z verejných prie-
stranstiev zabezpečuje mesto - možno nie 
tak rýchlo, ako by si v niektorých lokalitách 
predstavovali občania, ale vždy k tomu 
dôjde. Lístie bez prímesí mäkkých zvyškov 
ovocia a zeleniny kompostuje pomaly, takže 
kompostéry budú rýchlo zaplnené a stratí 
sa ich účel -  nie sú určené na odpady z ve-
rejnej zelene, ale na bioodpad z domácnos-
tí!  Pikoškou je takisto v kompostéri strčený 
vianočný stromček pri čínskom múre - hoci 
vianočné stromčeky každoročne dvakrát             
v januári odvážame... no, čo už k tomu do-
dať... Našťastie, v mnohých kompostéroch 
je to, čo v nich má byť, za čo všetkým, ktorí 
sa do kompostovania pustili, ďakujeme. 
Ak si nie ste s niečím vo veci kompostovania 
či zberu kompostovateľných kuchynských 
odpadov istí, alebo máte ďalšie otázky, 
napíšte nám, príďte sa spýtať -  ak na nás 
nebudete kričať, radi vám na odd. ŽP odpo-
vieme/napíšeme.  

Katarína Bašná

Tak sme teda rozviezli kompostovacie 
boxy - máme ich spolu 240 kusov. Časť 
Novodubničanov upadla do mrákot, 
že akou šerednosťou sme to zaplienili 
trávniky, časť občanov, ktorá sa zaujíma                 
o zdravý a prírodu čo najmenej zaťažujú-
ci životný štýl, to uvítala. 

Pre niekoho sú nevzhľadné, niektorí oce-
nili, že sú drevené a  aj farebne zapadajú 
do dvorov bytoviek. Niektorí nám hneď za-
čerstva vynadali, že budú mať vo dvoroch 
samé potkany - ešte totiž ani nenakukli 
do kompostérov, aby zistili, že sú celé po                          
tiahnuté pletivom proti vniknutiu hlodav-
cov.  Pracovníci, ktorí osádzali tieto dom- 
čúriky, si museli vypočuť svoje už pri rozvo-
ze. A následne začal kolotoč námietok, že 
prečo sú osadené tak a nie onak. Preto skú- 
sime objasniť, o čo pri rozmiestňovaní šlo.

Každá bytovka má aspoň jeden set kom-
postovacích boxov - čiže trojičku domčekov 
s tabuľkami, ktoré v skratke vysvetľujú, ako 
na to. Takže ak už ste aj zahodili neprečí-
taný leták do koša, aspoň pri vyhadzovaní 
bioodpadu si môžete čo-to naštudovať.

Prioritou bolo osadiť sety kompostérov čo 
najďalej od okien do trávnikov a do tieňa.   
A ak sa dalo, pri nejakom chodníčku.  Keďže 
mnohé stojiská kontajnerov sú  na priamom 
slnku, pri nich by osadenie nebolo vhodné.   
Kompost sa bude z boxov rozhŕňať na tráv-
niky, preto na ich zadnej strane musí byť 
dostatočný trávnatý priestor, aby kompost 
splnil svoj účel.   Počas roka sa budeme sna-
žiť upraviť prístup  ku kompostérom - par-
číkové chodníčky vyšintujeme, vysypeme 
štrkom.  

Komunitné kompostovanie je aj pre nás 
novinka - preto budeme musieť pravidelne 

kontrolovať a prehodnocovať, či treba nie-
čo upraviť, zmeniť, riešiť...  Ak budete mať 
poznatky a návrhy, ktoré vyplynú  z vašich 
skúseností (nie z obáv a predsudkov), bude-
me radi, ak sa s nami o ne podelíte. 

A na záver - kompostovanie či nádoby 
na zber kuchynského odpadu nie sú vý-
mysel mesta - je to naša povinnosť, ktorú 
nám ukladá zákon o odpadoch. Takže buď 
skúsime kompostovať, čo je lacnejšie, alebo  
musíme mať zberné nádoby na kuchynské 
odpady, ktoré v  lete  kvôli varenej strave ne-
vábne voňajú a najmä výrazne zvyšujú naše 
poplatky. Iná možnosť   nie je. A vzhľadom 
na zhoršujúce sa prejavy pôsobenia človeka 
na prírodu a  klímu  to má naozaj zmysel. 

Katarína Bašná

ZELENÉ DOMČEKY PRINIESLI ROZRUCH, 
ALE CHRÁNIA NAŠE PEŇAŽENKY

KDE SÚ HNEDÉ
KONTAJNERY?

VYUŽITE NÁDOBY NA TÝCHTO
MIESTACH:

KAM TEDA S VARENOU
STRAVOU?

A ČO OKREM ŠUPIEK DO 
KOMPOSTÉROV MÔŽE ÍSŤ?

NIE JE VRECKO
AKO VRECKO

LÍSTIE JE TIEŽ ZELEŇ, ALE...

AKO SME „KOSILI“
V JANUÁRI

Je január a po meste vrčia kosačky. Veľa vtipov by 
sa o tom dalo napísať, aj mnohí Novodubničania 
sú rozčarovaní (oveľa horší výraz by sa dal použiť)                    
z toho, že ešte stále nie sú všetky lokality v meste 
pohrabané od jesenného lístia. Čo sa stalo?

Po prvé, bola teplá jeseň. A keď  nie sú na jeseň noci 
chladné (pod bodom mrazu), lístie sa drží na stromoch         
a nepadá. Preto sa už takmer každoročne presúva termín 
hrabania lístia až na koniec novembra a december. 

Po druhé, covid. V minulom roku zvalcoval polovicu 
zamestnancov spoločnosti TEKOS Nová Dubnica s.r.o.  
práve v čase, kedy bolo treba hrabať. A keďže TEKOS je 
vývozcom odpadu, zároveň vykonáva zimnú údržbu, 
nedokázal zabezpečiť aj pohrabanie lístia napriek tomu, 
že mal túto činnosť s mestom zazmluvnenú. Bolo treba            
prioritne zvážať odpad, ktorého bolo počas sviatkov po-
žehnane, aj sypať soľ na cesty a chodníky, aj odhŕňať 
sneh, keď nasnežilo. Preto mesto počas decembra ob-
jednalo hrabanie niektorých lokalít u záhradníckej spo-
ločnosti Pekná záhrada, s.r.o., ktorí napriek mrazom či 
naopak odmäku v predvianočnom aj povianočnom čase 
brázdili po trávnikoch, ani snehový poprašok či ľad im 
nebol cudzí. Teraz už ozdravení pracovníci TEKOS-u do-
končia nedorobené. 

Veríme, že vzniknutá situácia je pochopiteľná a oby-
vatelia nepohrabaných lokalít odpustia tieto nedostatky. 

Katarína Bašná

KAM S OLEJMI,
KDE NIE SÚ NÁDOBY? 



Záhradkárska osada Dubovec vznikla na zákla-
de uznesenia Rady MsNV v Novej Dubnici zo dňa 
12.7.1976 a uznesenia členskej schôdze ZO zo dňa 
7.6.1976 za účelom regenerácie fyzických a dušev-
ných síl pri pestovaní ovocia, zeleniny a kvetín.

V ďalších rokoch boli nájomné zmluvy s mestom uza-
tvárané na dobu určitú s vymedzením práv a povinností 
prenajímateľa a nájomcu. Pôvodne sa v záhradkárskej 
osade vytvorilo 46 pozemkov, ktoré si záhradkári zrekul-
tivovali  a oplotili ako celok. Po založení ZO si členovia 
svojpomocne zrealizovali rozvody vody s napojením 
na vodovodný systém. Postupne si budovali záhradné 
chatky, ktoré sa stavali v zmysle schváleného projektu 
a v celej Novej Dubnici boli rovnaké.  Pivnice museli byť                     
z rozoberateľného materiálu z dôvodu uzatvorenej zmlu-
vy o dočasnom užívaní pozemkov na 25 rokov, keby sa 
mesto rozhodlo, že na ich mieste vybuduje niečo iné.  
Každá záhradka musela byť, ak išlo o priestorové uspo-
riadanie a výsadbu, v súlade so schváleným osadovým 
plánom a typom výsadby. 

Prvým predsedom záhradkárskej osady bol Branislav 
Nižňanský. Počas štyridsaťpäťročnej existencie ZO sa vy-
striedalo viacero výborov.  Záhradkárska osada bola čle-
nom Slovenského zväzu záhradkárov, ktorý vykonával 
organizačnú, odbornú, osvetovú, metodickú a výchov-
nú činnosť, zameranú na rozvoj záhradkárstva. Člen-
ské schôdze sa konajú raz za rok. V rokoch po založení 
záhradkárskej osady bývali členské schôdze spojené aj                 
s hudobným vystúpením vlastnej kapely.. 

Brigádnickou činnosťou si záhradkári zabezpečovali 
úpravy spoločných priestorov,  prístupovej cesty a oko-
lia  záhradkárskej osady. 

V roku 2011 si pozemky a spoločné priestory odkúpili 
záhradkári od mesta  do výlučného a podielového vlast-
níctva. V rovnakom roku začali aj s budovaním oplote-
nia, ktoré  sa robilo svojpomocne a práce boli náročné 
aj z dôvodu, že za predchádzajúce roky boli v oplotení                    
a v jeho blízkosti náletové dreviny. V roku 2012 sa v jed-
notlivých záhradkách nainštalovali   vodomery. 

V súčasnosti sa záhradkárska osada riadi Štatútom 
ZO č. 4 Dubovec. Štatutárnym orgánom ZO je výbor ZO.                 
V jeho mene pracujú tajomník, hospodár a kontrolór. 

A aké majú záhradkári ciele pre najbližšie obdobie? 
Opravu prístupovej cesty od parkoviska cintorína, na 
ktorej sa po prívalových dažďoch vytvárajú veľké vý-
mole, náter stĺpikov oplotenia, na ktorých sa už prejavil 
zub času. Aj tieto práce chcú realizovať svojpomocne 
z účelových prostriedkov záhradkárskej osady. A sa-
mozrejme, nebude chýbať priateľské posedenie spojené 
s varením gulášu. 

    
Ing. Milan Útly - tajomník ZO
Pavel Florián - zakladajúci člen ZO
Foto: archív M. Útly
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KEDYSI A DNES:
ZÁHRADKÁRSKA 
OSADA Č. 4 DUBOVEC

KOLAČÍNSKI HASIČI - BYŤ JEDNOTKOU 
AJ V ROKU PLNOM DVOJOK

Význam čísla 1 môže byť rôznorodý. 
Niektorí si pod ním predstavujú nový za-
čiatok, niektorí jedinečnosť a z pohľadu 
hasičov z Kolačína predstavuje toto číslo 
umiestnenie. Byť najlepší v tom, čo robí-
me a dať do toho všetko. 

Inak tomu ani nebolo v roku 2021, ktorý 
práve jednotkou začínal. Začiatok roku bol 
pre nás naozaj radostný, nakoľko nám do-
razilo vybavenie na boj s povodňami v hod-
note viac ako 4000 €, ktoré sa vďaka mestu 
Nová Dubnica podarilo obstarať ešte ku 
koncu roka 2020. 

K šiestemu zmyslu hasiča patrí viera, že 
nebude musieť vybavenie použiť, pričom 
vie, že takáto situácia príde. Svedčia o tom 
4 výjazdy zásahového tímu práve k povod-
niam alebo aktivity súvisiace s povodňami. 
Časť záhradkárov tušila, že ak búrková ak-
tivita pretrvávala dlhšie ako deň, nebude 
dlho trvať a uvidia naše majáky v blízkosti 
svojich záhradiek. V každom zásahu sme 
sa snažili, aby škody napáchané búrkovou 
aktivitou boli čo najmenšie, prípadne aby 
sme úplne presmerovali tok vody od ich 
chatiek. S vodou sme sa pasovali aj v obci 
Košecké Podhradie, ktorú tento rok voda 
nešetrila a brala,  čo jej prišlo do cesty. Na 
žiadosť starostu sme v obci ako preventívne 
riešenie spolu s ostatnými zbormi vybudo-
vali obrannú hrádzu s protipovodňovými 
vakmi a eliminovali tak následné škody.                        
Vietor takisto napáchal škody najmä v 
Novej Dubnici, kde sme participovali na 
odstraňovaní škôd spolu s technickými 
službami a p. Mikušom. Omnoho silnejší 
vietor napáchal škody i mimo nášho úze-
mia, konkrétne v Českej republike. V rámci 
pomoci pre našich susedov sme dvakrát or-
ganizovali zbierku potrebných vecí a počas 
jedného víkendu sme spoločne s partiou  
Jaroslava Tlapáka aj priamo v ČR pomáhali 
s opravou striech a majetku. Tretím živlom, 
ktorý nás potrápil, bol oheň, ktorý sa obja-
vil minulý rok našťastie len raz v Kolačíne. 
Okrem adrenalínom nabitých výjazdov sme 

absolvovali aj 6 technických, ktoré obnášali 
odčerpávanie vody zo súkromného pozem-
ku, monitorovanie úrovne potoka a asisten-
ciu na kúpalisku Letka. Ako zásahový tím 
sme sa zúčastnili taktického cvičenia spo-
lu s ostatnými zbormi v ilavskom okrese. 
Úlohou bola diaľková doprava vody. Toto 
cvičenie nám prinieslo mnoho skúseností                   
v oblasti komunikácie s druhými zbormi, 
ale aj s ovládaním vlastnej techniky. Neho-
dám a pohromám treba vždy najskôr pred-
chádzať. Preto naši revízni kontrolóri obišli 
našu obec a vyhodnotili rizikové komíny, 
ako aj možné ohniská požiarov v lese z po-
zície protipožiarnej hliadky.

Náš zbor si vždy zakladal na tom, že              
v dedine si máme všetci pomáhať. Dôkazom 
toho boli najmä brigády pri chystaní kostola 
na rôzne príležitosti, akými boli  napr. 10. 
výročie vysvätenia kostola, doprava a zdo-
benie stromčeka, spolupráca s OZ Kaplnka 
Kolačín, kde sme priložili ruku k oprave 
súčasnej kaplnky. Nemôžeme zabudnúť ani 
na stovky hodín strávených na našej hasič-
skej zbrojnici, ktorá bude už čoskoro kom-
pletne zrekonštruovaná. 

Napriek nepriaznivej epidemiologickej 
situácii život v obci neustal a nechýbalo sta-
vanie mája, výlet pre našich členov na Ora-
vu, či Mikuláš, ktorý  na hasičských saniach 
rozdával balíčky deťom. Samozrejme nemô-
žeme zabudnúť na veľkolepé hody, ktoré sa 
tešia každým rokom veľkému záujmu. Azda 
i pre to, že sme ich  rozšírili aj o sobotné po-
poludnie, kde majú príležitosť stretnúť sa 
naozaj všetci – mladí i starí.  

Všetky takéto akcie, zásahy, podujatia, 
činnosti spojené s údržbou techniky si vy-
žadujú nie malé náklady. Preto sa chcem       
v mene celého zboru poďakovať mestu 
Nová Dubnica na čele s primátorom mesta 
– Petrom Marušincom za fi nančnú dotáciu 
vo výške 4 400 €. Tieto peniaze boli využité 
na údržbu techniky, súťaže, pohonné hmo-

ty, drobný materiál a na plechovú garáž pre 
hasičskú techniku. Sme vďační o to viac, 
že okrem fi nančnej pomoci sa nám z mesta 
dostáva aj pomoc vo forme služieb, podpo-
ry a pomoci pri riešení administratívnych 
povinností. Ďalšou výraznou pomocou 
bola fi nančná dotácia vo výške 1000 € na 
nakúpenie práčky a sušičky od spoločnos-
ti MSM group s. r. o. v rámci nadácie MSM 
pre ľudí. V rámci projektu fi nancovaného                                           
s podporou 700 € od  TSK ( POZRI – TRÉ-
NUJ – VYHRAVAJ) sa nám podarilo zakúpiť 
televízor s IT techniku v celkovej hodnote 
1516,49 €. V neposlednom rade patrí naše 
poďakovanie  i všetkým našim sponzorom, 
ktorí nám každý deň pomáhajú napĺňať sta-
novené  ciele, plniť svoje poslanie a robiť 
radosť i ostatným. Okrem vetra do krídiel, 
ktorým všetky fi nančné i materiálne pros-
triedky určite sú, tak existuje aj veľa ľudí, 
ktorí nám podopierajú naše krídla. Sú to 
všetci členovia i nečlenovia, ktorí vkladajú 
svoj čas a námahu do našej organizácie 
alebo nás podporujú 2% zo svojich daní.  
Vďaka nim má práca Dobrovoľného hasič-
ského zboru Nová Dubnica – Kolačín svoj 
zmysel. 

Občas sú veci medzi nebom a zemou, kto-
ré dokáže ovplyvniť len málokto. V našom 
prípade je tým niekým náš patrón sv. Flo-                                                                                                    
rián. I minulý rok sme si 4. mája pripome-
nuli jeho deň a poďakovali i jemu za to, že 
nám pomáha predchádzať, ale i riešiť si-
tuácie, ktoré ako bežní smrteľníci nie sme 
schopní ovplyvniť. 

Pred nami je nový rok, nové výzvy. Ako 
predseda zboru môžem bez obáv vyhlásiť, 
že s ľuďmi, s akými sa stretávam v DHZ,  
žiadna výzva nie je neprekonateľná. Som 
presvedčený, že aj keď tento rok 2022 je plný 
dvojok, my ostaneme naďalej jednotkou. 
Preto ešte raz vďaka všetkým za to, že  do 
nás vkladáte svoju dôveru, my si ju vážime 
a budeme robiť všetko pre to, aby sme ju ne-
sklamali.

Dušan Kačík

S REŠPEKTOM BOJUJEME 
PROTI ŽIVLOM SPOLU ZA KOLAČÍN

BEZ PROSTRIEDKOV
BY TO NEŠLO

POD OCHRANOU
KU NOVÝM VÝZVAM

Budovanie cesty (r. 1976), sprava: P. Florián, M. Útly, J. 
Šimko, posledný A. Gigáň.

ZO Dubovec v 80. rokoch.
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1. Mierové ......................... je srdcom nášho mesta.
2. F............................. uprostred neho v lete osvieži vzduch, v zime v nej „plávajú“ ryby.
3. Počas Vianoc ani tu nesmie chýbať vianočná svetelná v...................a.
4. Novodubnické kino sa nazýva ..........................
5. Pre menšie deti je tu detské ......................... s hojdačkami i šmýkačkou.
6. Na južnej strane pod smutnými vŕbami sa týči d..................ž na trojvrší.
7. Vieš, ako sa volá socha, ktorá zobrazuje len hlavu, prípadne hrudník známej osobnosti?
    Máme takú aj v strednej časti Mierového námestia. Nevieš? Opýtaj sa rodičov, alebo to skús vygoogliť.
    Je to b...........

Perfektné. Máš druhú indíciu.

Treťou indíciou je slovo PODLUBIE.

Tak a teraz už asi tušíš. Vyraz do mesta, najlepšie s niekým dospelým.
Nájdi tvora, ktorého prezrádzajú tieto tri úlohy a odfoť sa pri ňom. Kľudne aj s rodinou.

Podarilo sa? Skvelé! Fotku pošli mailom na novodubnickezvesti@gmail.com alebo na tel. 0917 595931. Ale 
vieš čo? Najviac nás poteší, ak nám fotku prinesieš na oddelenie kultúry mestského úradu a o svojom pát-
raní nám porozprávaš. Odmena ťa neminie!

Ahoj! Poď s nami pátrať po záhadnom tvorovi. Žije v našom meste už viac ako šesťdesiat rokov!
Každý ho už videl, no len najlepší ho dokážu vypátrať. Privedú ťa k nemu tri indície.

Prvou z nich je obrázok, ktorý vznikne pospájaním čísel od 1 do 79. Dokážeš to?

Druhá indícia je ukrytá v tajničke. 

V jesennej časti fotosúťaže Moje mesto je jednou z úspešných 
fotografov Nikol Chlebanová. Jej fotka, Padajú listy, sa najviac 
páčila gestorovi súťaže Petrovi Jelínkovi.

Vedenie mesta oslovil záber Milana Ondřejíčka Kvety jesene.

Najviac hlasov od Novodubničanov v hlasovaní spustenom 
na webovej stránke mesta získala fotografi a námestia od Mi- 
chaely Herdelovej s názvom Slnečná jeseň v meste.

Blahoželáme! Blíži sa fi nále súťaže- vyhlásenie najúspešnejších 
záberov a víťaza hlavnej ceny – dvojdňového pobytu v Kúpeľoch 
Trenčianske Teplice, ktoré sa dozviete už čoskoro.
Veríme, že so všetkými, čo nám poslali svoje fotografi e, sa stretne-
me na spoločnej výstave, kde budú víťazi ofi ciálne pozvaní, vyhlá-
sení a ocenení.

VYHODNOTENIE JESENNEJ ČASTI

DETSKÁ PÁTRAČKA

1. INDÍCIA

2. INDÍCIA

3. INDÍCIA



7www.novadubnica.sk

Jozef Haluza
Spi sladko svoj večný sen, v spomienkach sme       
s tebou každý deň. 18. januára 2022 uplynul rok, 
čo nás náhle opustil náš milovaný manžel, otec, 
dedko, pradedko Jozef Haluza. S láskou spomína 
manželka, dcéra a dvaja synovia, štyria vnuci, tri 
vnučky a pravnučka Malvínka. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Štefan Vlasko
Máme v srdci malý plamienok, ktorý je plný naj-
krajších spomienok. Ten, kto ťa poznal, si spome-
nie a ten, kto ťa mal rád, nikdy nezabudne. Dňa 
11. januára sme si pripomenuli 10. výročie, čo 
nás navždy opustil manžel, otec a dedko Štefan 
Vlasko. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Ján Drienik
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, suse-
dom, spolužiakom, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 
6. 12 2021 s mojím manželom, otcom, dedkom              
a pradedkom Jánom Drienikom na jeho posled-
nej ceste. Ďakujeme za kvetinové dary a dôstojnú 
rozlúčku. S láskou spomína manželka, synovia             
s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

Elena Kebísková
Oznamujeme všetkým priateľom a známym, 
že dňa 18. januára nás opustila naša milovaná 
mama, babka a prababka Elena Kebísková vo 
veku 85 rokov. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami  tichú spomienku. Rozlúčka s ňou sa usku-
toční v úzkom rodinnom kruhu.

Pavlína Takáčová
Dňa 18.1.2022 sme odprevadili na večnosť moju švagrinú Pavlínku 
Takáčovú. Brat jej zariadil civilný pohreb, ktorý bol v Dome smútku                                                                                                                                         
v Novej Dubnici. Smútok a veľký žiaľ čiastočne utlmila svojím vede-
ním rozlúčky pani Helena Vranová, členka Zboru pre občianske zá-
ležitosti  pri MsÚ Nová Dubnica. Takýto názor na obrad, vedený pani 
Vranovou mala aj celá naša rodina z Bratislavy aj z Banskej Belej. 
Touto cestou by som jej  rada vyslovila  veľké poďakovanie. Poďa-
kovanie patrí aj pohrebnej službe STYX za dojemné prevedenie celej 
rozlúčky. 

Alžbeta Kopačková

Božena a Jaroslav Šútorovci
Dňa 1.decembra sme si pripomenuli nedožité 90.narodeniny našej 
mamy Boženy Šútorovej, od smrti ktorej uplynulo už 11 rokov. Taktiež 
s láskou spomíname na nášho otca Jaroslava, od smrti ktorého uply-
nulo 34 rokov. Tichú spomienku rodičom venujú tri dcéry s rodinami.

Milan Bašo
Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime. Po rokoch bo-
lesti, čo k tvojmu  hrobu chodíme. Dňa 12.1. uply-
nie 14 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko Milan Bašo. S láskou spomí-
najú manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.

Mária Ševcechová
Dňa 22. januára uplynulo 6 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá Mária Ševcechová. S láskou 
spomína syn s rodinou.

Ing. Jozef Korytár
Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach. 
Dňa 6. januára sme si pripomenuli 30. výročie 
smrti môjho manžela Jozefa Korytára. S láskou 
spomína manželka Kristína, syn Richard a dcéra 
Danka s rodinami.

Ing. František Manas
Dňa 18. januára uplynulo 13 rokov, čo nás navždy 
opustil milujúci manžel, otec a starý otec Franti-
šek Manas. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou a bolesťou v srdci spomínajú 
manželka a dcéry s rodinami.

Emília Lorencová
Úsmev si mala na perách, dobrotu v srdci, lásku 
v duši... Emília Lorencová (rod. Bobotová) nás 
opustila 22. januára 2017. Spomína manžel, dcéra 
a syn s rodinami.

Michal Gajarský
Očiam si odišiel, v srdciach si zostal... Michal Ga-
jarský odišiel dňa 10. januára 2013. Spomína syn 
Miroslav s rodinou.

Róbert Sloboda
Veril si v lásku, pretože si miloval, len čo si oči 
otvoril. Veľa si trpel, bez odvrávania odišiel si na 
cesty... Milovaný Róbert Sloboda nás opustil dňa 
21. novembra 2021. Chýbaš nám... žiaľom nám 
zastavuje dych. Raz nájdeme ťa v diaľkach nebes-
kých... Ďakujeme všetkým za účasť na rozlúčke       
a prejavenú sústrasť. Róbertova rodina.

Jolana Kočková
Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí, ťaž-
ko je zabudnúť, keď srdce stále bolí... 21. januá-
ra uplynulo 14 rokov, čo nás opustila milovaná 
mama, babka a manželka Jolana Kočková. Spo-
míname.

Milan Karvaš
Spi sladko večný sen, v spomienkach sme s tebou 
každý deň. 23. decembra uplynul rok, čo nás náh-
le opustil náš milovaný manžel, otec, dedko, pra-
dedko Milan Karvaš. Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, tichú spomienku.

SPOMIENKY A SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

Žijeme dobu, kedy sme až príliš často konfrontovaní so 
správami o úmrtí niekoho, koho sme poznali. Pred nie-
koľkými dňami nás zastihla správa o úmrtí Jána Fuleka. 
Navždy odišiel 9. januára vo veku 85 rokov. Posledná 
rozlúčka sa uskutočnila 12. januára v Hornej Súči.
Pán Fulek bol v prvom rade dobrý človek, na ktorého 
s láskou a vďakou spomína okrem jeho rodiny naozaj 
mnoho ľudí.  Popri rodine a práci bol dlhoročný aktívny 
člen výboru záhradkárskej osady č. 2, pomocný hospo-
dár obvodnej organizácie Slovenského rybárskeho zvä-
zu v Novej Dubnici, člen ZO Klubu dôchodcov v Novej 
Dubnici, člen mykologickej spoločnosti. Bol nadšencom 
turistiky, lyžovania (aktívny pri lyžiarskom oddiele Nová 
Dubnica) a podobne. 
Miloval fotografovanie. Fotoaparát ho sprevádzal na 
jeho potulkách prírodou, fotografoval akcie organizácií, 
ktorých bol členom, aj kultúrne a športové podujatia               
v našom meste, ale aj v iných obciach. Veľa svojich fo-
tografi í, ktoré zachytávajú život v Novej Dubnici, dal                                                                                 
k dispozícii Mestu Nová Dubnica do historickej izby,  
alebo do mestských novín.
Ďakujeme vám za všetky tieto aktivity, za vašu pomoc               
a dobro, ktoré ste okolo seba šírili. Mesto Nová Dubnica 
vyjadruje úprimnú sústrasť smútiacej rodine.

Petra Hrehušová

JÁN
FULEK

TRAJA KRÁLI VYŠLI
AŽ NA MARKOVICU

Klub slovenských turistov Kolačín zorganizoval  na 
začiatku nového kalendárneho roka Trojkráľový výstup 
na Markovicu. Keďže ide o zimný výstup, vždy je vítaná 
snehová prikrývka, ktorá vytvára tú pravú zimnú atmo-
sféru. Predpovede počasia na 6. január boli veľmi skep-
tické a hrozili dažde, čo u organizátorov vzbudzovalo 
obavy, že sa ľuďom nebude chcieť  ísť  do prírody. Tie        
sa s prvými slnečnými lúčmi rozplynuli. Viac ako 140 
milovníkov  turistiky si mohlo vychutnať prekrásne prí-
rodné scenérie i výhľady. Príjemným prekvapením boli 
fi guríny Troch kráľov, ktoré sa stali súčasťou azda každej 
fotografi e z Markovice.  Medzi účastníkmi výstupu boli 
turisti z Dubnice nad Váhom, ale i z Trenčína či  Tren-
čianskej Teplej a pochvaľovali si príjemnú sviatočnú at-
mosféru. Postretali sa priatelia a známi, želali si všetko 
dobré do nového roka, pripíjali na zdravie, zohrievali sa 
pri ohníku, opekali špekáčiky a slaninku, ktoré zrazu 
chutili akosi inak, lepšie. Studený vzduch na vrchole 
po čase mnohých poháňal späť do tepla domova, ale 
myslím si, že všetci účastníci výstupu boli spokojní, že 
premohli svoju lenivosť a strávili opäť jeden pekný deň  
v prírode. Ďakujeme všetkým a už teraz sa tešíme na ďal-
šie stretnutie.

Soňa Kačíková

Z dôvodu pretrvávajúcich protipandemických opat-
rení sa tradičná výročná členská schôdza KST Kolačín 
v kultúrnom dome neuskutoční prezenčnou formou. 
Všetky informácie a materiály budú členom zaslané pro-
stredníctvom emailu. Plán podujatí klubu bude zverej-
nený v najbližšom vydaní Novodubnických zvestí.

KST Kolačín oznamuje
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NOS
VO VODE

AKÝ SI UROBÍTE 
ROK 2022 VY?

Možno ste nedávno mali cestu cez Nemšovský želez-
ničný most a potom viete, o čom hovorím. Tí ostatní čí-
tajte pozorne, aby sa aj vám nestalo to, čo druhým. 

V okolí tohto romantického, až mierne tajomného 
mosta sa totiž v poslednej dobe začal objavovať zvláštny 
úkaz. Dôsledkom spomínaného javu je často šok oko-
loidúcich, sprevádzaný zakopávaním o rôzne výbežky 
na lávke, nebezpečné prevísanie ľudí s vypúlenými oča-
mi cez zábradlie, kolízie cyklistov medzi sebou, cyklis-
tov s pešími a áut úplne so všetkými. Čerešničkou na tor-
te vraj nedávno boli dvaja šoféri, čo vyrazili naraz oproti 
sebe, neuvedomujúc si, že na úzkej lávke sa nemajú ako 
obísť. Po predmetnom úkaze boli zrejme v takom šoku, 
že obaja zároveň začali zmätene cúvať na koniec lávky, 
pochopiteľne každý na ten svoj. Asi si viete predstaviť 
to gestikulovanie a sprievodné komentáre, keď potom 
zistili, že drahý „tiež“ šofér oproti zmizol na konci lávky         
v opare hmly a teda nikto sa nedostal nikam, už vôbec 
nie tam, kam chcel. 

Nebudem vás dlhšie napínať a poviem, čo viem. 
Množia sa totiž svedectvá ľudí, ktorí spomínaný šok 
prekonali. Vraj pod mostom v ľadovej vode Váhu videli                                                                                                                               
z hmly vystupovať postavy. A nie hocijaké. Postavy sporo 
odetých juncov a panien, veselo sa blázniacich v mrazi-
vých vlnách rieky a opätovne miznúcich v chuchvalcoch 
hmly, prevaľujúcej sa nad riečiskom. Celú romantiku 
týchto chýrov pokazil až jeden načisto materialisticky 
zameraný jedinec, ktorý často v okolí pobehuje. Teda 
presnejšie, beháva. Na mieste nie je otázka, kam behá-
va, ale skôr prečo. Vraj pre zdravie. No a tento Jano (vraj 
na otázku: „Kto to videl?“ Povedal že: „Ja, no.“ - odvtedy 
mu nikto nepovie inak, iba Jano). Tvrdil, že keď si už do 
ruksaku nabral zdravia dosť, dobehol s ním do polovice 
mosta, aby si trocha oddýchol. A tu počul jednu z postáv 
v hmle vážskych vôd kričať na druhú, že voda má vraj 
teplotu tri centimetre. No uznajte, odkedy sa teplota me-
ria v centimetroch? Keďže Jano, ako sme si už povedali, 
na prízraky neveril, nelenil a zbehol aj s ruksakom zdra-
via dole k Váhu. A tu zrazu vysvitlo, že postavy v ľadovej 
vode, vystupujúce z hmly, naozaj nie sú žiadne prízraky, 
ale celkom neobyčajní ľudia. Otužilci. 

Otužilci Janovi vysvetlili, že ich už prestalo baviť cho-
diť do vody len tak nadivoko. Iste, aj oni tam chodia pre 
zdravie a odnášajú ho od Váhu neúrekom. Ale odkedy 
založili združenie Nemšovský otužovací spolok, môžu 
sa hrať vo Váhu rôzne hry bez toho, aby si niekto myslel, 
že im preskočilo. A tak trochu môžu aj zabávať a stra-
šiť zmätených okoloidúcich a okolocestujúcich akciami 
ako NOS na Mikuláša, NOS na Vianočné sviatky, NOS na 
Silvestra, NOS a čistý Váh... Jana už aj ťažil ruksak plný 
zdravia, ale vŕtalo mu v hlave, čo má nos spoločné s otu-
žovaním. Veď taký nos vo vode nie je bohviečo. Obzvlášť 
v ľadovej. Pochopil, až keď porozumel meraniu teploty 
vody v centimetroch. V ľadovej vode sa vraj totiž mnohé 
veci skracujú. A tak si otužilci vymysleli skratku svojho 
združenia – NOS. 

Ak neveríte, skočte niekedy pozrieť pod Nemšovský 
most, alebo do Facebookovej skupiny Komunita N.O.S. 
- Nemšovský otužovací spolok. Zdravia je vraj dosť pre 
všetkých. 

Dodo Letko

Rok 2022 sa snáď už každému z nás 
rozbehol do každodenných rutinných 
činností. Niektorí ste naskočili do pra-
covného kolobehu akoby ani sviatky 
neboli, ďalší ste sa ešte v rámci možností 
snažili predĺžiť si čas voľna o niečo dlh-
šie. Mnohých z vás stretávame osobne, či                           
v dnešnej dobe už viac aj vo „virtuálnom 
svete“ prostredníctvom rôznych športo-
vých aplikácií.

Vianočné sviatky boli z toho pohľadu pre 
nás nielen oddychom, ale aj poznaním, že 
sa mnohí začínate viac hýbať a športovať. 
Ľudia si naozaj vážnejšie začínajú uvedo-
movať hodnotu svojho zdravia a hľadajú 
rôzne formy, ako ho udržiavať v minimál-
ne rovnako dobrom stave, alebo ideálne,              
v ešte lepšom. Každému z nás vyhovuje 
niečo iné, no myslím si, že všetci, čo hľadá-
me športové vyžitie, máme jedno spoločné. 
Tým spoločným menovateľom je ten úžasný 
pocit po prechádzke, tréningu, pretekoch, 
či spoločnej skupinovej lekcii, alebo jazde 
s priateľmi. Vyplavené endorfíny šťastia, 
dobrý pocit, že sme zdolali niečo, čo sme 
si snáď dovtedy nedokázali ani predstaviť, 
alebo len skvelé spoločné zážitky, zába-
va a spomienky ostanú v našich mysliach                                     
a srdciach veľmi dlho. Stávajú sa tou správ-
nou drogou, ktorú chceme vyhľadávať zno-
va a znova. Po ťažkom dni v práci, v škole, 
či nepríjemnej udalosti v živote, chceme 
opäť prežiť a prežívať emócie radosti, šťastia 
a spolupatričnosti spojené s bonusom zlep-
šujúceho sa zdravia. (Áno, sú medzi nami aj 
takí, ktorí športujú hlavne preto, aby mohli 
viac jesť. Áno, aj to je skvelé a určite lepšie, 
ako len jesť.)

My v OSA sme rok 2022 začali hneď od 
začiatku rezko. A aj keď nám podmienky 
nedovolili otvoriť naše brány pre vás v prvý 
deň, tak sme nezaháľali a pustili sa do prí-
prav nových projektov a podujatí, aby sme 
vám mohli ponúknuť ešte viac možností, 
ako stráviť čas v pohybe. 

Naše športové komunitné centrum OSA 
FAMILY GYM sa snažíme prispôsobovať 
dopytu po službách, ktoré sú zdraviu pros- 
pešné, no hlavne korešpondujú s našou 
základnou a hlavnou ideou. Tou je viesť 
deti k pohybu spolu s ich rodičmi či starý-
mi rodičmi a pomáhať vám pre vaše deti                                 
a vnúčence, vytvoriť motivujúce podnety      
a prostredie.

A tak sme po minulých dvoch rokoch vy-

tiahli zo šufl íka projekty, ktoré nám už dlh-
šie nedávajú spávať, alebo na len nedozrel 
čas, či neboli vhodné podmienky.

V OSA FAMILY GYM otvárame lekcie 
„OPEN GYM“, ktoré sú určené pre rodičov 
(starých rodičov?) s deťmi vo veku 1-3 roky. 
Tieto lekcie sú len jemne moderované tré-
nerom(kou) a cieľom je nechať priestor det-
skej kreativite a zvedavosti v pohybových 
činnostiach spolu s rodičmi. Budú na vás 
čakať detské športové pomôcky a náradie, 
ktoré vaše deti určite ocenia a vy sa s nimi 
zabavíte (od 1. 3. 2022).

„OSIČKY V POHYBE“, určené pre detič-
ky vo veku 3-5 rokov pod vedením trénerky, 
sú lekcie s cieľom naučiť deti zvládať prvé 
moderované hry v skupine, zlepšovať mo-
torické zručnosti a získavať prvé pozitívne 
návyky na pohyb a vzťah k športu (od 1. 3. 
2022).

„ZUMBA a STRONG NATIONS“ sa už         
u nás pekne rozbehli a tak dámy, ktoré majú 
rady tanečné lekcie už obsadili 4 hodiny       
v týždni.

OSA CHALLENGE 2022 sa v tomto roku 
priblíži veľmi blízko k jubileu a už mu bude 
chýbať len rôčik k dekáde. Snáď sa nám ho 
tento rok konečne podarí dokončiť celý a po 
dvoch rokoch v pandemických režimov by 
sme radi vašim deťom a vnúčatám ponúkli 
celý seriál. 

OSA VIRTUAL CHALLENGE pokračuje      
z predchádzajúceho roka a je to naša forma 
ponuky športových výziev pre celé rodiny                         
a pre tých z vás, ktorí nepotrebujete hro-
madné akcie, ale odmena za výkon vás 
rovnako poteší. Krásne medaile, tričká, 
dresy a praktické darčeky si už našlo viac 
ako 50 účastníkov na konci minulého roku 
a veríme, že to i v tomto ďalšom bude veľmi                                                                                  
obľúbená forma pre vás, ako spoločne tráviť 
čas s deťmi, rodinou, alebo priateľmi.

LETO S WASPYM bude opäť plné pohybu 
a smiechu na detských tvárach. Pripravili 
sme dva turnusy denných táborov a jeden 
turnus pobytový. Je sa na čo tešiť. Plánova-
ný pobyt na Morave v sedle bicykla je láka-
dlom. A ak bude tréning viesť aj olympijská 
víťazka, tak nie je o čom...

ŠPORTOVÉ VÍKENDY pre dospelých 

cielime pre vás, ktorí radi trávite čas v po-
hybe a chcete si oddýchnuť od pracovného 
vyťaženia, spoznať nových kamarátov, či 
len „prepnúť do iného módu“. Motiváciou 
však môže byť aj aktívny odpočinok na kon-
ci týždňa s vedomím, že v pondelok prídete 
do práce „rozbití, no šťastní“.

GIRLS RIDE je ďalšia novinka pre čisto 
dámske kolektívy. Z názvu ste určite vytuši-
li šport, ktoré si ženy a dievčence vyžiadali. 
Prvé jazdy potvrdili záujem o tento šport, 
ktorý je jeden z najpopulárnejších a záro-
veň zdraviu veľmi prospešný. Jeho benefi ty 
však siahajú aj hlbšie do našich každoden-
ných životov. Nielen predstava jazdiť do 
práce na bicykli, ale hlavne ekologické vý-
hody tohto alternatívneho spôsobu dopravy 
presviedčajú stále viac a viac žien ku kúpe 
dvojkolesového športového náradia. 

Dámy sa u nás naučia nielen jazdiť, či 
zlepšovať si kondíciu, ale tiež ako si poradiť 
s drobnými technickými problémami, de-                                                                                               
fektom, nastaveniami bicykla a nebude 
chýbať ani dobrá káva, pivko, prosecco, ale-
bo koláčik niekde na cestách... 

FUNNY BIKE TRIP NA KOHÚTKU - ten-
to už tradičný cyklo trip „za buchtami“ na         
obľúbenú chatu Kohútka nám po 5 rokoch 
už narástol počtom účastníkov na číslo, 
kedy si už každý z nich zaslúži servis hodný 
veľkého podujatia. A tak ho od tohto roku 
chceme pre vás (tradičných, ale aj nových 
hobby jazdcov) pripraviť „na komplet“, 
avšak v duchu našich zásad. Pohodový                                                                         
a zábavný.

A taký bude aj posledný náš „nový“ pro-
jekt, ktorého misia je však opäť v duchu 
toho, čo robíme radi a nezištne. V duchu 
pomoci niekomu, kto to potrebuje viac ako 
my. 

OSA NAPRIEČ SLOVENSKOM je poduja-
tie, ktoré sme v minulom roku zorganizovali 
premiérovo v jeho reálnej podobe na ces-
tách Slovenska (mnohí si pamätáte jeho vir-
tuálnu verziu z rokov 2014,2015,2016). Jeho 
charitatívna misia priniesla do života Alici 
úsmev a nádej, že nie je v živote na všetko 
sama... (viac v minulom čísle NDZ). V tomto 
roku sme sa rozhodli venovať zbierku vašej 
spoluobčianke Lucke Prchlíkovej, ktorej 
tiež osud položil pod nohy prekážky, s kto-
rými si nevie rady sama. My by sme jej na  
jej nohy radi pomohli a vy sa môžete k nám 
pridať. Stačí sadnúť na bicykel a vyraziť... 

A už mi ostáva položiť úvodnú otázku 
opäť. Aký rok 2022 si spravíte Vy? 

Adrián Gazdík

ŠPORTOVÉ KOMUNITNÉ 
CENTRUM OSA FAMILY GYM

KLASIKA AJ NOVINKY
V ŠPORTOVÝCH EVENTOCH 
POD HLAVIČKOU OSA


